
Stort tack för alla 

generösa gåvor 
 

Tack vare all många och stora 
generösa gåvor under slutet av 
året lyckades vi samla in de 
medel som vi hade budgeterat 
och även litet till. 
 
Situationen i Etiopien är 
fortsatt svår och alla extra 
medel behövs.  
 
HBE, WSG/Bright Star och HCE 
vädjar om fortsatt stöd, men 
även om förböner för Etiopien 
och dess folk, särskilt för alla 
barn och ungdomar i 
verksamheterna och för 
medarbetarna. 
 

Plusgirokonto 40 83 52-3 
Swish 1232267680 

 

 

 

 

 

Hösten har nu kommit till hela Sverige och 
kylan och mindre solljus gör att naturen 
ändrar färg till ett nytt spektrum med varma 
och starka färger.  

 ************************** 
I detta nyhetsbrev får du några aktuella 
glimtar från arbetet som stöds via HBE och 
som bidrar till att hjälpa barn och unga i 
Etiopien. 
 
Här finner du också: 

 Ny informationsfolder 

 Golftävlingen i Rydöbruk 

 Bilder från skolarbetet i Addis Abeba 

 Eva Hylander presenterar sig 

 Rapport om situationen i Etiopien 

                                     Styrelsen genom Eva FA 

 

Hopp för Barn i Etiopien 

Stödförening för Win Souls for God/Bright Star & Hope for Children in Ethiopia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyhetsbrev från HBE 
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Nytt från HBEs styrelse 

Ny informationsfolder 

Vi har nu uppdaterat vår informationsfolder Hopp för barn i Etiopien. På vår hemsida hbe.nu 

finns den under rubriken Om HBE. Den ger kortfattad och lättillgänglig information att 

spridas till intresserade i samband med kollekter, insamlingar, församlingsaftnar o. dyl. Det 

är bara att skriva och vika ihop foldern. Den finns i två färgvarianter. 

 

Nu har HBE både ett konto på Facebook och ett på Instagram! 

Följ gärna HBE och de organisationer vi stödjer på sociala medier! Både Bright Star och Hope 

for children in Ethiopia har egna Facebooksidor, där de delar bilder och texter om vad som 

händer på engelska och amharinja. På vår Facebooksida och nu även på instagram delar vi en 

del av deras inlägg med ett tillägg på svenska som översätter och förklarar. Vi delar även 

egen information om besök från Etiopien eller resor dit och gärna glimtar från aktiviteter 

som görs för att samla in pengar.  

- Tipsa oss gärna om du har en insamlingsaktivitet på gång eller har gjort något nyligen, 

som kan inspirera andra. Kontakta gärna 

Kersti: kersti80@gmail.com och/eller Eva: eva.hylander@yahoo.se. 

- Tipsa gärna en vän om att följa HBE, BS och HCE och så lära känna deras arbete. 

 

Länkar till intressanta sidor att följa: 

 

HBE Facebook 

https://www.facebook.com/Hopp-f%C3%B6r-Barn-i-Etiopien-222401954994933/ 

 

HBE instagram @hoppforbarnietiopien 

 https://www.instagram.com/invites/contact/?i=dzx1wbr1bo8k&utm_content=onyqro2 

 

Bright Star Ethiopia  https://www.facebook.com/brightstarethiopia/ 

 

Hope for Children in Ethiopia https://www.facebook.com/hopeforchildreninethiopia/ 

 

Glöm inte att betala medlemsavgiften för 2022  
 

Årsmötet beslutade att medlemsavgiften för 2022 är: 

200 kronor för enskild 
300 kronor för familj 

Du betalar via något av dessa alternativ. Glöm inte att ange namn och epost-adress eller 
telefonnummer. 

Plusgirokonto 40 83 52-3 
Swish 123 226 76 80 

 

 

https://www.facebook.com/Hopp-f%C3%B6r-Barn-i-Etiopien-222401954994933/
https://www.instagram.com/invites/contact/?i=dzx1wbr1bo8k&utm_content=onyqro2
https://www.facebook.com/brightstarethiopia/
https://www.facebook.com/hopeforchildreninethiopia/
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Thomas och Britt-Marie Axgården med 

Johan Rappmann 

Många slog slag för Afrikas barn 

I början av juli arrangerade Britt-Marie och Thomas Axgården, tillsammans med Rydö 

Golfklubb, återigen golftävlingen ”Afrikas barn” på den fina banan i Rydöbruk. Startavgifter 

och nettointäkter från försäljning av mat och dryck delas mellan HBE och annan organisation 

som stöttar arbete med gatubarn i Tanzania. Detta år tog jag mig tid att åka ner från 

Göteborg för att delta. 

 

Ett stort gäng från trakterna kring Varberg/Veddige hade slutit upp, hyrt gemensam buss 

och blivit sponsrade med gröna pikéer av Derome. Så hela 50 spelare kom till start och man 

spelade i lag om två personer. Himlen såg lite hotfull ut under dagen men det var mestadels 

soligt väder och kom bara några droppar från himlen. 

 

Britt-Marie och Thomas Axgårdens vänner Svante och Eva Annerhult från HBE m.fl. lagade 

våfflor, som kunde köpas efter hälften av de spelade hålen. Efter spelet såldes hamburgare 

och korv m.m. som brassades av Veddige-gänget. Det var härlig stämning på banan med 

väldigt grön inramning genom alla spelare med gröna tröjor.  

 

Prisbordet dignade av skänkta gåvor från olika företag (och Evas Sybutik), så många fick pris. 

Resultatet i tävlingen var inte så viktigt denna dag, däremot kan vi glädja oss åt ett fint 

bidrag om 11 550 kr till HBE.  

 

Tack till alla medverkande och särskilt till Britt-Marie och Thomas Axgården för fantastiskt 

arrangörskap! 

 

Johan Rappmann 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Eva och Svante Annerhult  

några ”gröntröjor” vid klubbhuset 
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 Några bilder från arbetet i skolorna i Entoto och 

Gurara i Addis Abeba som drivs av WSG/BS 
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Eva Hylander, som ska öka informationen om HBE 

och det arbete som vi stöder i Etiopien presenterar sig 

 

 

- Jag är 51 år och bor i Tumba utanför 

Stockholm med Kristoffer, min man. Vi har 

3 vuxna barn varav det yngsta bor hemma. 

Jag har en kronisk sjukdom, som gjort att 

jag haft svårt att jobba under många år, 

och har nu fått sjukpension.  

 

- Jag har varit i Etiopien 6 gånger, varav 

flera 3-4 månaders långa vistelser. Första 

gången var 1992 då vi hälsade på mina 

svärföräldrar som då arbetade i Mettu i 

sydvästra delen av landet och senaste 

gången runt 2010 då jag och yngsta 

dottern följde med på en av Kristoffers 

jobbresor. Vi har inte bara en 

familjehistoria i Etiopien utan en fortsatt 

stark kontakt genom att Kristoffer, som är 

forskare i ekologi, både har fältarbete och ibland undervisning i Etiopien och handleder 

etiopiska doktorander. Just nu har han 3 doktorander här i Stockholm och en i Addis. Så 

jag får även prata lite amharinja ibland 😊.  

 

- Vi har genom åren hört mycket om WSG och HCE, både när vi varit i Etiopien och från 

vår dotter May som sedan var på HCE som volontär och har stort förtroende för arbetet.  

 

- Det känns roligt att kunna bidra lite till arbetet för HBE! Jag har liksom inte tänkt på att 

vara medlem tidigare utan bara skänkt pengar ibland. Genom att HBE och de 

verksamheter vi stödjer, får synas lite mer i de sociala medierna hoppas och tror jag att 

intresset kan öka för att bidra med pengar och som medlem. 

 

- Jag har en konstnärlig hobbyverksamhet. En del av intäkterna, från tex kort och 

tändsticksaskar med motiv från tavlor jag målat, går till olika välgörenhetsaktörer och 

jag har flera gånger skickat sådana pengar till HBE. Jag tänker att jag nu som engagerad 

i föreningen framöver vill ha HBE som min enda gåvomottagare. Det handlar inte om 

några stora summor, men 1000-2000 kronor per år bör det bli i alla fall 😊 
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Styrelsen för HBE 
Kontakta oss gärna! 

 
Ordförande: Johan Rappmann 
e-post: j.rappmann@telia.com 
 
Vice ordförande: Eva Forssell-
Aronsson 
e-post: efa777@gmail.com 
 
Sekreterare: Svante Annerhult 
e-post: svante.annerhult@gmail.com 
 
Kassör: Stig Lundgren 
e-post: mister.stig2@gmail.com 
 
Ledamot: Kersti Karlsson 
e-post: kersti80@gmail.com 
 
Ledamot: Lars Hjort 
e-post: lars.hjort55@gmail.com 
 
Ersättare: Eva Nordin 
e-post: egnordin@gmail.com 
 
Ersättare: Lars Martin Lund 
e-post: lamaursviken@gmail.com 

Har du något att bidra med  

till kommande Nyhetsbrev? 

Kanske har du: 

 Synpunkter på Nyhetsbreven 

 Förslag på vad du tycker att 

Nyhetsbrevet skall innehålla 

 Minnen från resa till Etiopien som du 

vill dela med dig av 

 Exempel på hur du/ni samlar in pengar 

till HBE 

 …. 

Kontakta Eva Forssell-Aronsson, 0703-722626, 

efa777@gmail.com 

För dig som vill besöka 

Etiopien och arbetet som vi 

stöder: 

 
Mer information kommer på 

HBEs hemsida och i kommande 

nyhetsbrev.  

 

Rapport om situationen i Etiopien 

 

Under den senaste tiden har situationen varierat och förändringar sker snabbt.  Här är en 

rapport för hur situationen såg ut i mitten av september: 

 

Efter ett antal månader med relativt lugn i norra Etiopien har de senaste veckor varit fyllda 

av bittra strider i vid gränsen mot Amhara regionen, i västra Tigray samt längs gränsen mot 

Eritrea. Det är uppenbart att TPLF och dess väpnade gren TDF (Tigray Defense Force) nu 

pressats tillbaka från olika håll. Idag har TPLF i en skrivelse vädjat om AU ledda 

fredsförhandlingar. Såväl EU som USA stöder kravet på fredsförhandlingar, men det är 

fortfarande oklart hur Etiopien ställer sig till vädjan om fred. Det finns ett stort tryck i 

Etiopien att pressa tillbaka TPLF/TDF ytterligare, och så långt som det är möjligt. Läget i flera 

andra delar av Etiopien är spänt, inte minst i Oromia, och många menar att TPLF har stött 

olika rebellgrupper i regionerna med vapen för att destabilisera hela landet. Den humanitära 

situationen i norra Etiopien liksom i flera andra regioner är självklart oerhört svår.” 

 

Smittspridningen av coronaviruset i Etiopien är nu låg och sedan förra nyhetsbrevet har ca 

200 000 personer blivit smittade och 100 avlidit. Under sommaren genomfördes en stor 

vaccineringskampanj. 
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